
.............................................................................. Swarzędz, dnia .......................................
imię i nazwisko

.............................................................................. WOM.......................................................
adres głównego miejsca wykonywania działalności (wypełnia Urząd)

..............................................................................
NIP Numer boczny taksówki.........................

                                                               (wypełnia Urząd)

..............................................................................
REGON

           

..............................................................................             
telefon kontaktowy

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
Rynek 1
62-020 Swarzędz

W N I O S E K
o udzielenie licencji na wykonywanie 

transportu drogowego taksówką osobową

na okres ................... lat, na obszar miasta Swarzędza

pojazdem marki: ......................................................... 

- nr rejestracyjny ......................................................... 

- nr nadwozia VIN ......................................................... 

1.Dokumenty wymagane do złożenia wniosku:

□  aktualne  badania  lekarskie  i  psychologiczne  potwierdzającymi  zdolność  do  wykonywania  zawodu

kierowcy

□  oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymóg dobrej reputacji o której mowa w art. 5c ust.  1 pkt 1

ustawy

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 ) 

□ oświadczenie przedsiębiorcy stwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach w stosunku do

zatrudnionych przez niego kierowców

□ wykaz pojazdów samochodowych, którymi będzie wykonywany transport drogowy

2. Dokumenty wymagane do wydania licencji:

□ dowód  rejestracyjny  pojazdu  z  wpisem  dopuszczenia  do  ruchu  jako  taksówki  (w  przypadku  gdy

przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu – również dokument potwierdzający prawo przedsiębiorcy

do dysponowania pojazdem)

□ legalizacja taksometru

□ dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji 

                                                                             ....................................................

(podpis wnioskodawcy)



Ja niżej podpisany(-a) nazwisko rodowe
(imię i nazwisko)

zamieszkały(-a)
(adres zamieszkania)

Miejsce urodzenia Imię ojca:

Imię matki: Nazwisko rodowe matki:

PESEL

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

    Oświadczam, że nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa karne skarbowe lub

przestępstwa  umyślne:  przeciwko  bezpieczeństwu  w  komunikacji,  mieniu,  obrotowi  gospodarczemu,

wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym

wykonywania  zawodu,  a  ponadto  nie  wydano  wobec  mnie  prawomocnego  orzeczenia  zakazującego

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (art. 5c ust. 1 pkt 1 lit. a, b ustawy

o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907). 

JESTEM ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 
ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA

Swarzędz, dnia
podpis wnioskodawcy

     



                                                          

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że kierowcy, których zatrudniam (lub zamierzam zatrudnić) oraz inne osoby niezatrudnione

przeze  mnie,  lecz  wykonujące  osobiście  przewozy na  moją rzecz,  spełniają  (będą spełniać)  wymagania

określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z  2016 r. poz.

1907) oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz

przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a ponadto nie wydano wobec nich prawomocnego orzeczenia

zakazującego wykonywania zawodu kierowcy (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy).

JESTEM ŚWIADOMY/A ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 
ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA

Swarzędz, dnia
podpis wnioskodawcy



WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, KTÓRYMI BĘDZIE WYKONYWANY TRANSPORT
DROGOWY RZECZY/OSÓB *

MARKA I RODZAJ
POJAZDU

NR
REJESTRACYJNY

POJAZDU
NR PODWOZIA VIN

RODZAJ TYTUŁU
PRAWNEGO DO
DYSPONOWANIA

POJAZDEM

*- przedkładany w siedzibie organu, po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika.


